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जुन्मा काऱची गोष्ट आहे. याजारा हत्तीसाठी प्रशळऺकाची 
खूऩ गयज होती. याजाने प्रशळऺकारा भोठं इनाभ देण्माचे 
लचन ददरे होते. याजा प्रशळऺकाच्मा भदतीने आऩल्मा 
बफघडरेल्मा दोन हत्तींना प्रशळक्षऺत करू इश्च्ित होता.  

एक ददलस, एक मोग्म प्रशळऺक भहारात आरा 
आणण त्माने नोकयी भागगतरी.  



याजा  स्लतः प्रशळऺकारा हत्तींना बेटामरा घेलून गेरा. 
“एकाचं नाल आहे ऩूय” आणण दसुऱ्माच ेनाल आहे 
“दषु्काऱ” याजा म्हणारा. 
“ककती वलगचत्र नाल आहे,” प्रशळऺक म्हणारा, “भरा 
आवचमय लाटतं त्मांना ही नालं का ददरी असतीर?” 
प्रशळऺकारा खयी गोष्ट सभजण्मासाठी पाय काऱ लाट 
ऩहाली रागरी नाही. 

एका हत्तीने याजाच्मा ऩोहण्माच्मा तरालात उडी भायरी.  
त्माने त्मात भस्त अंघोऱ केरी आणण त्माने थेंफ उडलरे.  
जो कोणी त्माच्मा जलऱून जाईर त्माच्मा अंगालय ऩाण्माचे 
पव्लाये उडलत होता. 
"अच्िा,“ प्रशळऺक म्हणारा. “हा नक्की ‘ऩूय’ असरा ऩादहजे. 



भग दसुऱ्मा हत्तीने याज्माच्मा केऱाच्मा झाडालय हात 
भायरा. त्माने झाडालयचे एकूण एक पऱ खाल्रं.  

“तो हत्ती पाय हालयट आहे.” यजा ओयडरा. “तो ददलसबय 
खाण्माशळलाम काहीच काभ कयत नाही. “असं लाटतं की 
एक ददलस तो आभच्मा घयातीर सगळ्मा लस्तू खाऊन 
टाकेर.”  “अच्िा” प्रशळऺकाने वलचाय केरा, “हा हत्ती 
नक्कीच ‘दषु्काऱ’ असेर.   

 त्मा हत्तींना एका कठोय प्रशळऺणाची गयज होती. 
म्हणून तो प्रशळऺक त्लरयत काभारा रागरा. 
त्माने त्मांच्माकडून खूऩ भेहनत करून घेतरी. 



योज सूमय उगलल्मा ऩासून त ेसूमायस्त होईऩमतं त्मा 
हत्तींनी काभ केरं. त्मांनी लस्तंूना धक्का ददरा 
आणण त्मा ओढल्मा. त्मांनी जड साभान इकडून 
ततकड ेलादहरं.  त्मांनी इतय हत्तींच्मा भानाने दपु्ऩट 
काभ केरं.  

ददलसाच्मा ळेलटी दोन्ही हत्ती थकून एकदभ भरूर होलून 
जात असत. थकल्माभुऱे ‘दषु्काऱ’च्मा घळाखारी घास उतयत 
नस.ेतो पक्त त्माचं डोकं हरलत अस.े  
“ऩूय"  एलढा थकून जाई की याज्माच्मा तळ्माची गोष्ट दयूच 
त्मारा अंघोऱ कयण्माचं सुद्धा सुचत नस.े प्रशळऺकारा याजानं 
फऺीस ददर,ं खयोखयच याजाने त्मारा दपु्ऩट इनाभ ददर.ं  



 आता भहारात सगऱीकड ेळांतता होती. सगऱा 
भाहोर खूऩच ळांतीऩूणय होता. सगऱीकड ेळांत-ळांत 
होत.ं 

ऩण आता जुन्मा काऱाची भजा संऩरी होती. 



रोक जुन्मा काऱाफद्दर वलचाय करू रागरे, त ेददलस 
आठलू रागरे. त ेत्मा ददलसाच्मा कहाण्मा ऐकलू रागरे. 
त्मांनी तो काऱ आठलरा जेव्हा ‘ऩूय’ ने याजाच्मा 
ऩत्नीरा आवचमयचककत केरं होतं आणण जेव्हा ‘दषु्काऱ’ 
याजाच्मा ऩाटीत घुसरा होता. 

एलढंच नाही तय याजा सुद्धा मालय गंबीयऩणे वलचाय 
करू रागरा. त्माने आऩल्मा भुरांचा वलचाय केरा. आधी 
त्माची भुरं ककती खुळ होत.े आठलून याजा हसरा. भग 
त्माच्मा रऺात आरं की काम कयामरा हलं.  



त्माने प्रशळऺकारा पोन केरा, “ताफडतोफ ‘ऩूय’ आणण  
‘दषु्काऱ’चे प्रशळऺण फदर आणण त्मांना आधी सायखं कय,” 
याजा म्हणारा. 
“त्मांना आधी सायखं करू?” प्रशळऺकाने वलचायरं. 
“हो, त्मांना प्रशळऺण देलून आधी सायखं कय,” याजा म्हणारा. 

प्रशळऺकारा जसं सांगगतरं होतं तसं त्मानं केर.ं  
एकदा ऩयत भहारतल्मा जीलनात यंग बयरा गेरा. आता 
ततथं ऩयत आयडा-ओयडा होलू रागरा. आता ततथं घाण 
ऩण साचरी. हे एक आवचमय आणण भुखयऩणाही होता.  

 



ऩण सगळ्मात बायी म्हणजे त ेभोठं भजेळीय होतं. 

समाप्त 


